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„Kamionczanki”
Treść

Zespół Śpiewaczy „Kamionczanki”

Powstał w 1978 roku, przy Szkole Podstawowej w nr 2 w Kamionce
Wielkiej.
Przez dziewięć lat prowadziła go Pani Bogusława Kłębczyk – dyrektor
szkoły. Od roku 1987 działa pod kierunkiem mgr Marii Ruśniak. Zespół
prezentuje folklor muzyczny Lachów Sądeckich. Obecnie liczy piętnaście
członkiń w wieku od pięćdziesięciu do siedemdziesięciu siedmiu lat
śpiewających w układzie dwugłosowym bez udziału instrumentów, z
zachowaniem gwary. Są to: Janina Kocemba, Władysława Kocemba,
Maria Kulpa, Irena Oleksy, Stanisława Rolka, Anna Popiela, Maria
Ruśniak, Stanisława Siedlarz, Helena Syktus, Anna Teper, Irena
Wietrzak, Janina Wietrzak, Barbara Ziobrowska, Julia Ziobrowska i Maria
Ziobrowska. Zespół ma w swym gronie także świetne solistki i
gawędziarki.
„Kamionczanki” śpiewają pieśni i piosenki, które pamiętają z lat
dzieciństwa, przekazane przez mamy i babcie, uświetniając imprezy
miejscowe, gminne i ponadgminne. Wśród bogatego repertuaru
przewijają się dawne pieśni pasterskie, obrzędowe (weselne,
pogrzebowe), miłosne, religijne (adwentowe, wielkopostne, pastorałki,

kolędy), przyśpiewki i ballady.
Zespół występował w wielu przeglądach, konkursach, festiwalach, m. in.:
na Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej (w Konkursie
Gawędziarzy, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych), w Przeglądzie
Muzyk, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych w Krynicy,
„Druzbacce” w Piwnicznej, Siołkowej i Podegrodziu, w Ogólnopolskim
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, na
„Agropromocji” w Nawojowej. Co roku zespół występuje na plenerowej
imprezie „Lato
w Dolinie Kamionki.”

Najważniejsze osiągnięcia:
●

●

●

●

Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „
Sabałowe Bajania” – wyróżnienie (1985), II miejsce (1987),
Przegląd Muzyk, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych w Krynicy –
II miejsce (1987),
Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad
Wisłą – udział (1987), wyróżnienie w śpiewie solowym – Pani Janina
Kocemba (2000),
„ Druzbacka”- I miejsce (2003), II miejsce ( 1987, 1992, 1994, 1996,
2001, 2002), III miejsce ( 1988, 1998, 1999),

Ponadto zespół nagrał godzinny koncert we Wrocławiu dla programu
telewizyjnego „Folkowe Nuty ” (1997), czterdziestominutowy dla „Radia
Dobra Nowina” w Tarnowie (1998), występował wraz z innymi zespołami
na uroczystości Kanonizacji Św. Kingi w Starym Sączu, brał udział w
powitaniu Ojca Świętego Jana Pawła II na Sądeckiej Ziemi oraz nagraniu
płyty „Życzymy, życzymy”, a także w audiencji papieskiej w Rzymie.
Szczególną miłością do pieśni ludowych wyróżniała się Pani Aniela

Nowak – długoletnia członkini zespołu – wielokrotna laureatk a śpiewu
solowego na różnych konkursach, wspaniała gawędziarka (zmarła
14.10.2001r.)
Kamionczanki pieczołowicie kultywują zwyczaje i obrzędowość swojego
regionu, dbając o czystość gwary i autentyczność strojów.

Kamionczanki działają pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w
Kamionce Wielkiej, tel. (o-18) 445-60-29, e:mail gok@kamionkawielka.pl
Przewiń do początku

